
-  PROJEKT -

UCHWAŁA Nr …./2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni

Mieszkaniowej
„Wspólnota” w Łęcznej

z dnia 26.02.2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Spółdzielni
Mieszkaniowej „Wspólnota” w Łęcznej 

Na podstawie art.  38 § 1 ust.  10 ustawy z dnia 16 września 1982r.  Prawo
Spółdzielcze oraz § 34 pkt 11) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota”
w Łęcznej Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1

Walne  Zgromadzenie  Członków  Spółdzielni  Mieszkaniowej  „Wspólnota”  w
Łęcznej postanawia uchwalić § 212 Statutu o następującym brzmieniu:

„1. Członek wykluczony ze Spółdzielni lub wykreślony z rejestru członków 
w związku z zaleganiem o zapłacie zobowiązań finansowych wobec 
Spółdzielni, który nadal zajmuje dotychczasowy lokal, może uzyskać 
przywrócenie członkostwa. Postanowienia powyższe stosuje się 
lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. 

2. Warunkiem ubiegania się o przywrócenie członkostwa jest:
1) Złożenie wniosku o uchylenie uchwały o wykluczeniu lub wykreśleniu

wraz z wnioskiem o przywrócenie członkostwa,
2) Spłacenie całego zadłużenia wraz z odsetkami i innymi kosztami 

wynikłymi z dochodzenia przez Spółdzielnię spłaty zadłużenia,
3) Terminowe opłacanie bieżących zobowiązań finansowych wobec 

Spółdzielni przez okres co najmniej 3 miesięcy od daty spłacenia 
całości zadłużenia.

3. Uchwałę o przywróceniu członkostwa podejmuje Rada Nadzorcza. 
Odpis uchwały wraz z uzasadnieniem przesyła się zainteresowanemu w
terminie 14 dni od jej podjęcia.

4. W wyjątkowych przypadkach Rada Nadzorcza może przywrócić 
członkostwo z pominięciem okresu trzymiesięcznego, o którym mowa w
ust. 2 pkt 3 niniejszego paragrafu.

5. Wykluczony lub wykreślony, któremu przywrócono członkostwo, zostaje 
wpisany do rejestru członków Spółdzielni pod poprzednim numerem, 
nie musi także składać deklaracji członkowskiej, wpłacać wpisowego i 
udziałów.



6. Odwołanie od uchwały Rady Nadzorczej w przedmiocie odmowy 
przywrócenia członkostwa wnosi się w postępowaniu 
wewnątrzspółdzielczym.”

§ 2

Uchwała wchodzi  w życie z dniem podjęcia,  z mocą obowiązującą od dnia
zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Sekretarz Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia                  Walnego 
Zgromadzenia

Za uchwałą głosowało:………………..

Przeciw uchwale głosowało:………………..

Wstrzymujących się:……………….


